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Streszczenie fabuły

Barkat mieszka w Iranie and jeziorem Lipar. Pasjonuje się kinem, szczególnie kinem
bollywoodzkim i pragnie wyruszyć w podróż przez Pakistan do Indii. Jest przekonany, że jego
matka dawno temu pozostawiła rodzinę, aby zostać aktorką. Pomimo sprzeciwu ojca postanawia
ją odszukać. Okazuje się jednak, że przeszłość skrywa mroczne tajemnice, powiązane z dawnymi
lokalnymi tradycjami.

Bohaterowie

Lista najważniejszych bohaterów może być pomocna przy śledzeniu fabuły.

Barkat – główny bohater, nastoletni chłopiec.
Satar – ojciec Barkata, pracuje w stoczni, przygotowuje się do wesela.
Gerenaz – ciotka Barkata, siostra jego mamy (Dornaz), na którą w filmie mówią też Sholay.

"Sholay" ("Żar") to kultowy indyjski film. Powiązanie tytułu/przezwiska z ogniem
będzie znaczące dla fabuły, podobnie jak główny motyw “Sholay” – zemsta.

Saber – starszy chłopak, który ma dojścia do półświatka przemytników.
Pagal – właściciel opuszczonego kina w Lipar, którego rodzina zginęła w powodzi.



Tło geograficzne

Jezioro Lipar położone jest na południu Iranu, nad Zatoką Osmańską, blisko granicy z Pakistanem.
Znane jest z różowego koloru, który nadają mu żyjące tam algi.

Ponieważ główny bohater filmu planuje podróż do Indii, warto uświadomić sobie, gdzie te trzy
kraje położone są na mapie Azji.



Tło kulturowe

● Bollywood

W Indiach produkuje się najwięcej filmów na świecie. Przemysł filmowy wywodzący się z
Bombaju umownie określany jest jako Bollywood. Kino bollywoodzkie charakteryzuje się długimi
sekwencjami muzycznymi i tanecznymi, epickimi bohaterami, melodramatycznym tonem,
skomplikowanymi i często fantastycznymi scenami walk wręcz – a wszystko to oparte jest na
lokalnym kolorycie. Wielką gwiazdą i symbolem kina bollywoodzkiego jest aktor Shah Rukh Khan.
Filmy te są skontrastowane z klasyką światowego kina, z którą Barkat spotka się dzięki staremu
właścicielowi kina, Pagalowi (“Cinema Paradiso”, “Casablanca”, “Sokół maltański”).

● Beludżowie

Obszar, na którym znajduje się Lipar, historycznie zamieszkiwany jest przez lud zwany Beludżami
– którzy w dzisiejszych czasach są obywatelami Iranu, Pakistanu i krajów sąsiednich. Tradycje
etniczne, szczególnie te oparte na znaczeniu rodziny/klanu, będą ważnym motywem pojawiającym
się w filmie. Satar wprost odnosi się do tego w rozmowie z Goharnaz, krewną swojej żony. Mówi:

Beludż oznacza przodków, plemię, szacunek dla starszych i ich decyzji.

Odnosi się tym samym do tradycji, w której decyzje podjęte przez najstarszych w danym rodzie
obowiązują wszystkich członków rodziny. Domaga się zatem, aby Gerenaz (Sholay) również
zachowywała się zgodnie z tym, co postanowiono.

Satar wspomina, jak 14 lat wcześniej przyszedł do ich domu ze sztyletem i białą chustą. Te dwa
przedmioty symbolizują przyznanie się do winy i oddanie swojego losu w ręce pokrzywdzonych.
Jeśli zdecydują się na sztylet – wybiorą dokonanie uprawnionej rodowej zemsty na winowajcy.
Wybranie białej chusty oznacza przebaczenie.

Ponieważ Satar otrzymał przebaczenie, umocnione autorytetem najstarszych z rodu, ma pretensje
do rodziny swojej żony, że wciąż spotykają go wyrzuty, szczególnie ze strony Sholay.

Powody do zemsty lub przebaczenia są kluczowe dla rozwiązania fabuły filmu i dlatego nie
zostaną tu opisane wprost.


